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Behov for drøftelse på EPSCO-mødet d. 14.-15. juni 2021 for at forhindre kritisk mangel på 
diagnostiske tests i det danske sundhedsvæsen. 
 
Kære Magnus Heunicke 
 
COVID-19 har sat en streg under, hvor kritisk in vitro-diagnostiske medicinske tests (IVD'er) er for vores 
sundhedsvæsen. Diagnostiske test er enormt vigtige, både for bekæmpelse af den aktuelle COVID-19-
pandemi og til diagnosticering, forebyggelse, screening og overvågning af mange andre sygdomme.   
 
For at disse test fortsat kan være tilgængelige for patienter og sundhedsvæsenet, skal de certificeres 
under den nye EU IVD-forordning 2017/746. I dag er der omkring 40.000 diagnostiske og medicinske 
test på markedet i EU, heraf mangler ca. 35.000 at blive certificeret inden 26. maj 2022, når 
forordningen træder i kraft, altså ca. 12 måneder fra nu.  
 
Nyligt gennemførte undersøgelser fra Medtech Europe viser, at mindst 78% af producenter oplever 
betydelige problemer når det kommer til certificering af test under den nye IVD-forordning:  

1. En betydelig andel af producenter har fortsat ikke adgang til et bemyndiget organ, der kan 
certificere.  

2. De eneste relevante fire bemyndigede organer rapporterer, at de er tæt på at nå deres 
maxkapacitet i forhold til at påtage sig nye kunder. 

3. Efter en kontrakt er underskrevet med et bemyndiget organ, tager processen med certificering 
i gennemsnit 10-13 måneder.  

4. Den igangværende COVID-19 pandemi påvirker i betydelig grad branchens mulighed for at blive 
klar før forordningen træder i kraft. Mange bemyndigede organer kan ikke gennemføre on-site 
audits som er nødvendige for certificering af IVD diagnostiske test.  

 
Mange af de test, som i dag er på markedet, og som bruges dagligt i sundhedsvæsenet, vil muligvis ikke 
nå at blive certificeret i henhold til de nye krav, inden forordningen træder i kraft. Det betyder, at EU’s 
sundhedsvæsener risikerer at opleve mangel på bl.a. COVID-19 test, slagtilfældetest (protrombintid), 
glukosetest, skjoldbruskkirtelfunktionstest, test af hvide blodlegemer og visse blodscreeningstest (f.eks. 
for syfilis), etc. For at forhindre mangel på IVD-tests, bør overgangen til det nye IVDR-system 
udskydes. Mange interessenter i sundhedsvæsenet, herunder hospitaler, bemyndigede organer, 
laboratorier og sundhedspersonale, har også offentligt delt deres bekymringer om den her problematik.  
 
Det er vigtigt at opnå enighed om de nødvendige løsninger på europæisk niveau allerede nu, og ikke 
lige inden fristen. Vi beder dig derfor om at rejse dette spørgsmål på EPSCO-mødet den 14.-15. juni og 
opfordrer til, at der på mødet findes en løsning på den her presserende udfordring.  
 
Vi stiller os selvfølgelig til rådighed for spørgsmål og nærmere drøftelse af ovenstående.  
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